BAKKEN EN BRADEN IN DE MODDER.
KLEEDJE/AANBRENG
De animatoren en verschillende kinderen gaan in hongerstaking. De 4-uurtjes zijn niet te vreten. Hoog tijd om
zelf LEKKERE 4-uurtjes te maken.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

- Kleuterkeukentje en materiaal
- ECHT keukenmateriaal: oude mixers, pollepels, potten en pannen, borden, een deegrol,...
- Versierspulletjes: parels, bloemen, gekleurd zand, zuigrietjes,...
- Water!!!!

SPEELIMPULSEN
- De kinderen en animatoren gaan in hongerstaking wegens de walgelijke 4-uurtjes. De echte 4-uurtjeskoks
zitten met de handen in het haar. Bij gebrek aan een beter idee geven ze de kinderen de opdracht zelf een
nieuwe koek te ontwikkelen.
- Bouw een echte buitenkeuken. en voorzie deze van de allerlaatste keukensnufjes: een oude microgolf,
kloppers, potten en pannen. Kinderen vinden spelen met ECHT materiaal geweldig.
- Meng tarwebloem onder je moddermengels. Deze bloem zal je mengsel extra stevig maken. Hierdoor kan je
extra hoge taarten of andere baksels maken.
- Voeg extra kleur en structuur toe aan je mengels. Gras, blaadjes, bloemetjes als extra kruiding, versiering,...
Grote gekleurde parels, zuigrietjes, (on)gekookte pasta als afwerking!
Je kan vanuit de modderkeuken een activiteit starten op basis van de gekende televisie à kook à programma's
en de daarbij horende personages. voorbeelden hiervan zijn:'Komen eten' - Hoeveel punten geef jij voor sfeer
en gezelligheid? 'Pop-up Restaurant' - Welk thema kies jij voor je restaurant? 'SOS Piet'- En wat hebben we
geleerd? 'Cupcakes wars'- Wie maakt de beste cupcakes?
- Er kan ook vanalles gebeuren in de keuken: ruzie tussen de chef en de souschef, de soep is aangebrand,er
worden proevertjes aangeboden, we proberen een nieuwe ijsjessmaak te fabriceren, de aardappelen zijn op,
de kabouters hebben alle koeken opgegeten, de inspectie komt op bezoek, er wordt een nieuwe afwasmachine
geïnstalleerd,...
- Na een dagje koken, moet de keuken natuurlijk gepoetst worden. Haal de tuinslang, de sponsen, de
zeemvellen, de trekkertjes maar boven en laat de schoonmaak beginnen. en het leuke is... hier ga je zeker het
verschil zien tussen wat gepoetst is en wat niet!
- Deze week hebben we een modderkeuken, maar volgende week hebben we misschien een andere soort
keuken: Gelli baff: een soort slijmerige substantie, zeer makkelijk te maken en te koop bij het Materiaal
Magazijn, scheerschuim: niet zo duur en met een beetje kleurstof er bij te maken in alle kleuren van de
regenboog, kinetisch zand: zand dat je zowel kan kneden en waarmee je figuurtje kan maken en dat je ook als
gewoon zand kan gebruiken. Eveneens te koop bij het Materiaal Magazijn, Ongekookte pasta en rijst: je kan dit
gewoon gebruiken, maar je kan ze eveneens een kleurtje geven met kleurstof,....

BEGELEIDERSTIPS
Wanneer je met modder speelt is de kans behoorlijk groot dat je vuil wordt. Op zich niets mis mee, maar
communiceer hier op voorhand goed over. Speelkledij en of reservekledij kan wel aangenaam zijn!
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

